kinderen en het Droogbed- en Bekkencentrum in Meppel
samengekomen. Hierdoor is er voor alle patiënten met poepen plasproblemen één ingang, waarbij gestandaardiseerde
intake plaatsvindt en vervolgens gedifferentieerd
vervolgonderzoek. Voorbeelden hiervan zijn het achterhalen
van obstipatie, obstructie en gedragsproblemen.
Kinderurologische expertise, ook operatief, is hierbij
aanwezig. Zo wordt via een gestandaardiseerd diagnostisch
pad tot een behandeling gekomen. Op deze manier hopen we
tot effectievere en efficiëntere behandeling te komen.
Grote delen van deze tekst zijn afkomstig uit de PhD thesis
van Ilse Hofmeester.
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beter’. Meestal ontbrak een kwantitatieve weergave van
de enuresisklachten (aantal natte nachten) en hoeveel en
hoe vaak eventuele medicatie werd gebruikt en oefeningen
werden gedaan. Navraag bij de behandelaars leerde dat
dit meestal wel werd gevraagd, maar niet opgeschreven.
Inmiddels worden deze gegevens wel nauwlettend genoteerd
en in een prospectief cohortonderzoek verzameld. We
verwachten dat deze kwantitatieve gegevens zullen helpen
de kwaliteit en de effecten van behandeling beter in kaart te
brengen.12
Enuresis komt bij kinderen zoveel voor dat diagnostiek en
behandeling in elke regio beschikbaar moeten zijn. Enuresis
komt echter ook voor bij 0,5 tot 2% van de adolescenten
en volwassenen. Naar onze mening is het verstandig om de
zorg voor deze patiënten met ernstiger en therapieresistente
enuresis te concentreren in enkele centra die voldoende
patiënten zien om hiermee ervaring op te doen.12
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Sandifersyndroom
Vervolg casus
De verwijzend kinderarts had al röntgenonderzoek (thoraxfoto,
slokdarm-maagfoto’s) en een ecg verricht, waarbij geen duidelijke
afwijkingen waren gevonden. Proefbehandeling met een prokineticum
en Gaviscon had geen verbetering gebracht. Na verwijzing werd het
onderzoek aangevuld met oesofagoscopie, waarbij matig ernstige
oesofagitis werd gevonden, en een 24 uurs-pH-meting, die eveneens
afwijkend was. Ook de kinderneuroloog werd in consult gevraagd;
die vond geen afwijkingen. Het eeg was normaal. Daarop werd
de diagnose sandifersyndroom gesteld.
Sandifersyndroom, genoemd naar de Engelse kinderneuroloog
Paul Sandifer, is een zeldzame, vaak niet herkende complicatie
van gastro-oesofageale refluxziekte (gord). De eerste beschrijving
ervan stamt uit 1964.1 De gebruikelijke klinische uiting ervan is
torticollis, maar ook andere houdingsafwijkingen komen voor,
zoals overstrekken van de hals. De leeftijd van presentatie varieert;
de aandoening zou vooral voorkomen in de eerste levensjaren,

Oorzaken van torticollis bij zuigelingen en
jonge kinderen
Congenitaal:
·	unilaterale verkorting van de m. sternocleidomastoïdeus;
· afwijkingen van de cervicale wervels;
· afwijkingen van de neurale as;
·	oculair (zwakte van m. rectus lateralis of
m. obliquus superior).
Verworven:
·	benigne paroxismale torticollis (vestibulaire disfunctie);
· griselsyndroom (bij nasofaryngeale infectie);
· sandifersyndroom.

maar ook latere presentaties, tot op volwassen leeftijd, zijn
beschreven. De houdingsafwijking treedt meestal paroxismaal op,
vooral na de voeding, en gaat vaak (maar niet altijd) gepaard met
andere bij gord passende symptomen, zoals spugen, onrust en
retrosternale pijn.
Hoewel de relatie met refluxziekte vaststaat, is het patho
genetische mechanisme niet geheel opgehelderd. Men neemt
aan dat de houding onbewust wordt gekozen omdat deze zorgt
voor vermindering van de klachten door snellere klaring van het
refluxaat uit de distale slokdarm.2
Sandifersyndroom moet worden onderscheiden van torticollis
door andere oorzaken (zie kader).3 De diagnose kan lastig
te stellen zijn; vaak gebeurt dat pas na een lange omweg.4
Bij pH-impedantiemeting wordt een afwijkende refluxindex
gevonden; oesofagoscopie toont vaak ernstige refluxoesofagitis.
Adequate medicamenteuze behandeling (zuurremming) leidt
meestal tot het verdwijnen van de symptomen; bij ongeveer
een kwart van de patiënten is een antirefluxoperatie nodig.3 De
langetermijnprognose is goed.

Vervolg casus
De antirefluxbehandeling werd aangevuld met zuurremming
(omeprazol) in hoge dosering. Hierop verdween de houdingsafwijking.
Na anderhalf jaar kon de medicatie worden gestaakt. De klachten
kwamen niet terug en herhaling van het refluxonderzoek liet nu geen
afwijkingen meer zien. De jongen is verder klachtenvrij gebleven.
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